
Lezing over Goudse politiezorg in de 19e eeuw 
Wie Ronald van der Wal 
wel eens heeft zien 
zitten op het 
streekarchief, weet dat 
hij karrevrachten aan 
dossiers doorneemt. Een 
deel van de zo 
verworven kennis, spuide 
hij op maandagavond 28 
november jl. in sociëteit 
Concordia. In rap tempo 
schetste hij de stad 
Gouda in de 19e eeuw als 
het gaat om veiligheid. 
Hij begon met de meer 
algemene vraag waarom 
er eigenlijk politie is. 
Met het standaardwerk 
van Abram de Swaan 
‘Zorg en de staat’ op de 
achtergrond, maakte hij 
duidelijk hoe de 

motieven en de intensiteit van het afdwingend optreden als overheid richting burger voortdurend 
wijzigen. Zijn thema is de veiligheidszorg; de politie is daarin een uitvoerend apparaat, waarvan het 
takenpakket en de omvang meebeweegt. Onze politie was aanvankelijk alleen overdag werkzaam; 
’s avonds was de nachtwacht actief, een particulier initiatief, waarmee niet altijd werd 
samengewerkt. Anderzijds waren er ook taken, bijvoorbeeld op het terrein van hygiëne, die nu bij 
totaal andere organisaties zijn belegd. De inrichting van de politiekorpsen gebeurde na 1815 naar 
het voorbeeld van de Franse bezetter, maar met weerzin tegen het daaraan gekoppelde nationale 
model. Het werd lokale politie, na de Gemeentewet gesplitst in gemeentepolitie voor de grotere 
gemeenten en rijkspolitie voor de kleine gemeenten. Het eerste politiekorps van Gouda bestond uit 
een commissaris en maar liefst vier agenten. 

Voor de spreker – steeds terugkoppelend op de 
maatschappelijke ontwikkeling van de stad - het 
publiek meenam naar de taken en de omvang van 
de Goudse politie, wilde hij nog iets kwijt over de 
grote manco van de politie in de 19e eeuw: het 
beheer en de organisatie was geheel in handen van 
de gemeenteraad. Daardoor was alles overal 
verschillend geregeld, van de salariëring tot de 
wapenuitrusting. Speciaal de aanwezige 
gemeenteraadsleden hield hij voor welke nadelen 
er kunnen zitten aan decentralisatie van 
overheidstaken.  

Daarna begon zijn boeiende schets van Gouda in de 19e eeuw, in inwonertal verdubbelend naar 
23.000, met een politiekorps onder leiding van achtereenvolgens de commissarissen Bode, Van 
Alphen en Koedijk. Wat zij zoals deden op de terreinen openbare orde, opsporing, brand en 
bouwtoezicht en verkeerstoezicht (paard en wagen!) en de controle van vreemdelingen. Het 
kloppen van kleedjes aan de openbare weg was streng verboden en vreemdelingen die zonder 
papieren werden zonder pardon uit een logement gehaald en op transport gezet. Opleiding en 
arbeidsvoorwaarden lieten te wensen over. De pogingen van commissarissen om tot verbetering te 
komen stuitten consequent op de gemeenteraad. De na 1850 toegenomen economische  



bedrijvigheid was wel een motor voor verandering, zeker onder burgemeester van Bergen 
IJzendoorn. De stad ging bruisen. Overtredingen en misdrijven namen toe, maar over het geheel 
genomen was Gouda niet extreem onveilig. Slechts één heuse moord in vijftig jaar. Natuurlijk 
diefstal, kopen op de pof en zich uitgeven voor een ander. Ook toen waren er de hangjongeren en 
jeugdigen die groepsgewijs winkels ingingen en voor overlast zorgden. Vanaf de komst van het 
eerste rijwiel was er sprake van fietsendiefstal. Het grootste oproer was in 1883 rond de opvoering 
van het passiespel. Het politieapparaat groeide mee, zeker na de integratie van de nachtwacht. Op 
een aantal situaties en mensen zoomde de spreker nader in. Het verhaal van commissaris 
Tuinenburg maakte de meeste indruk. In 1886 benoemd vanuit Friesland kreeg hij landelijke 
bekendheid als voorzitter van de Algemene Nederlandse Politiebond. In Gouda kreeg hij echter 
ruzie, waarna hij ‘geruild’ werd met de commissaris van politie van Hilversum, Van Garderen. Ook 
in Hilversum waren de verhoudingen al snel verstoord, waarna hij er met de kas van de Politiebond 
vandoor ging. In Monte-Carlo werd hij opgespoord. Voor hij per stoomboot kon worden uitgeleverd 
had hij twee pogingen nodig om zich van het leven te beroven. Een Tuinenburgstraat in Gouda zit er 
niet in. 
“Wanneer is deel II van de lezing?”, vroeg een enthousiaste toehoorder na afloop. Een periode van 
116 jaar is nog niet behandeld. Dat komt er vast .... en zeker een boek. (GJJ) 


